
Kúpna zmluva č. Z201733166_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Psychiatrická liečebňa Sučany
Sídlo: Hradiská 20, 03852 Sučany, Slovenská republika
IČO: 17335612
DIČ: 2020598888
IČ DPH: SK2020598888
Číslo účtu: SK5481800000007000286573
Telefón: 0434293209

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Gastro Global s.r.o.
Sídlo: Kollárova 73, 03601 Martin, Slovenská republika
IČO: 36389251
DIČ: 2020124733
IČ DPH: SK2020124733
Číslo účtu: SK7875000000000407163223
Telefón: 00421 43 4302521-3

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Plynový varný kotol
Kľúčové slová: Plynový varný kotol, gastro zariadenie, kuchynské zariadenie,tepelná úprava jedál,varenie
CPV: 39220000-0 - Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo 

a dodávky pre stravovacie zariadenia; 39310000-8 - Zariadenia hromadného stravovania; 
39314000-6 - Priemyselné vybavenie kuchýň; 39312000-2 - Zariadenia na prípravu jedál; 
51100000-3 - Inštalácia elektrických a mechanických zariadení; 60000000-8 - Dopravné 
služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

Nový varný plynový kotol slúži pre tepelnú prípravu jedál-varenie polievok,omáčok,pokrmov a tekutej stravy. Nový 
varný kotol pre zariadenia hromadného stravovania,jedálne,vývarovne,reštaurácie,školské,závodné kuchyne.

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Varný plynový kotol ks 1

Vonkajší rozmer-dĺžka mm 800 900

Vonkajší rozmer-šírka mm 900

Vonkajší rozmer-výška mm 700

Objem litr. 150

Príkon-plyn kW 30

Príkon-elektro W 100

Výpustný ventil "(palce) 3/2

Pripojenie na plyn "(palce) 1/2
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Pripojenie na studenú vodu "(palce) 1/2

Napätie V 230

Výška nožiciek mm 150

Výška osi výpustného ventilu od podlahy mm 300

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Vyhotovenie-materiál Nerez,dvojplášťový

Zapaľovanie Bezpečnostné piezo

Odsávací otvor áno

Vyhotovenie-dno kotla-materiál nerezová oceľ

Napúšťanie vody do duplikátora áno

Kontrolný ventil naplnenia nádoby áno

Okrúhly tvar duplikátora áno

Hranatý tvar kotla áno

Napúšťacia batéria na studenú vodu áno

Nepriamy ohrev áno

Bezpečnostná tlaková armatúra áno

Výškovo nastaviteľné nožičky áno

Plynová regulácia výkonu áno

Vypúšťací ventil kužeľový,bez gumových tesnení

Plynový ventil WSK áno

Potreba pripojenia na komín (nutnosť odťahu spalín) áno

Otváranie poklopu nabok, vpravo

Ovládanie-elektronika áno

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

Vrátane zaškolenia personálu

Objednávateľ požaduje dodanie nového, nepoužívaného tovaru

Vrátane záručného a pozáručného servisu do 24 hod. od nahlásenia poruchy

Spísanie a odovzdanie odovzdávajúceho a preberacieho protokolu

Rýchla dostupnosť náhradných dielov do 7 dní

Dodanie v rámci celej SR

Požaduje sa dodanie tovaru na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa v pracovných dňoch v čase od 
7:00 hod. do 14:00 hod. po predchádzajúcom dohovore so zodpovednou osobou objednávateľa

Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 24 hod. od uzavretia zmluvy, resp. nasledujúci pracovný 
deň od nadobudnutia účinnosti zmluvy zaslaním kontaktnej osobe e-mailom prospekt s obchodnou značkou tovaru, ktorý 
dodávateľ ponúka a vyhlásenie o zhode od výrobcu v slovenskom jazyku. Dôvodom je preverenie, či ponúkaný produkt spĺňa 
požiadavky zákazky

Požaduje sa dodanie tovaru s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo zmluvy, jednotkovú 
cenu príslušnej položky bez DPH, sadzbu DPH,celkovú cenu za dodané množstvo plnenia bez DPH, s DPH

Požaduje sa, aby zmluvná cena zahŕňala náklady na dopravu vrátane doručenia a vyloženia predmetu plnenia, napojenia 
predmetu plnenia na jestvujúce prívody, zaškolenie obsluhy, odovzdanie kompletnej dokumentácie objednávateľovi vrátane 
revíznej správy, odpojenia a likvidácie starého zariadenia
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Demontáž pôvodného starého plynového varného kotla a jeho likvidácia dodávateľom. V mieste pôvodného varného kotla 
inštalácia a spustenie do prevádzky nového dodaného varného kotla

Možnosť vrátenia predmetu plnenia v prípade nedodržania podmienok kvality na náklady dodávateľa

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy

Názov Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Obec: Sučany
Ulica: Hradiská 20

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

28.07.2017 10:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 833,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 400,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
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V Bratislave, dňa 14.07.2017 08:46:02

Objednávateľ:
Psychiatrická liečebňa Sučany
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Gastro Global s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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